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Diktát 

 

Míša 

Míša je malý psík sousedů. O co je menší, o to víc štěká. Ale k cizím lidem není zlý. Očichá je a myslí si 
své. S některými lidmi se nikdy nespřátelí, s jinými si rozumí hned. Podle jakého klíče dospívá ke svým 
neomylným odhadům povahy lidí, to nevím, ale málokdy se mýlí. Jestliže některým ani po delší době 
nevěří, je dobře mít se před nimi na pozoru. 

Mě má Míša rád. Když se spolu dlouho nevidíme a pak se potkáme, vyskakuje na mě, dokud mi neolízne 
nos. Nedávno jsme spolu navštívili moji babičku a to byla mela. Na dvorku si hrála koťata a Míša 
hulákal velice hlasitě. Seběhly se všechny sousedky, a když uviděly zvíře, které se tvářilo jako 
nezkrotný, zuřivý netvor, začaly se smát. 
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Jazykový rozbor 

Škola už bude brzy u konce a my se vesele rozběhneme na letní prázdniny. 

1) U slov ve větě nadepište číslicí slovní druh. 

2) Vypište přídavné jméno a určete jeho druh a vzor. 

 

3) Určete mluvnické kategorie slova konec. 

 

4) Určete mluvnické kategorie  tvaru  rozběhneme se. 

 

5) Napište, zda je uvedená věta větou jednoduchou, nebo souvětím, a vysvětlete. 

 

 
Jiné úkoly 

1) Ke slovu krásný utvořte: 

a) synonymum 

b) slovo příbuzné 

2) Význam rčení vyjádřete pouze přídavným jménem. 

a) Nese se výš, než narostl. 

b) Polykal by hřebíky. 

3) Najděte chyby v textu, podtrhněte je a větu přepište správně. 

a) Vyslechly jsme správy s rádia. 

 

b) Strýc postavyl noví včelí ůl. 

 

c) Malý kocourci jsou velice hravý. 

 

d) Neplítvej zbytečně slovi. 

 

4) K následujícím podstatným jménům utvořte přídavná jména: 

a) plyn – 

b) havran – 

c) koleno – 


